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ENSINOSUPERIOR

Medida faz parte de programa do governo estadual anunciado há 2 anos; meta é abrir 5 mil vagas em Pedagogia

Redefederal
tem140mil
estudantes
matriculados

Renata Cafardo
Simone Iwasso

Dois anos depois do anúncio de
um programa do governo para
financiar cursos a distância, o
Estado de São Paulo oficializa
amanhã sua primeira gradua-
ção dessa modalidade. O curso
dePedagogiaseráoferecidope-
la Universidade Estadual Pau-
lista(Unesp)eterá5milvagas–
1.350 em um vestibular ainda
neste ano. Um convênio seme-
lhante com a Universidade de
SãoPaulo(USP)nãosaiudopa-
pel por desentendimentos en-
tre a instituição e o governo.
A graduação a distância é a

área que mais cresce no País –
atualmente são 760mil alunos.
Em 2000, eram pouco mais de
1.600 estudantes, segundo nú-
meros doMinistério da Educa-
ção (MEC). O ensino é feito por
meiodetecnologiasdeinforma-
ção e comunicação, principal-
mente a internet.
Apesar de serem chamados

de cursos a distância, a legisla-
ção brasileira impede que eles
sejam 100% não presenciais. É
obrigatórioteravaliaçõesreali-
zadas com os alunos presentes
e atividades em polos com pro-
fessores tutores. Estudos mos-
tram que os estudantes dessa
modalidade têm desempenho
semelhanteaosdosquecursam
agraduação tradicional.

OcursodaUnespdePedago-
gia será oferecido somente pa-
ra professores da rede pública.
Dados doMinistério da Educa-
ção mostram que 21% dos do-
centes de ensino fundamental
doPaísnão têmcurso superior.
O processo seletivo para o cur-
so, que terá duração de três
anos (3.390 horas/aula), será
feito pela Vunesp, fundação já
responsável pelo vestibular da
universidade. As aulas devem
começar emmarço de 2010.

De acordo com o secretário
estadual de Ensino Superior,
Carlos Vogt, 40% das ativida-
desserãopresenciais, emcerca

de 30 polos da universidade lo-
calizados na capital e interior.
Nesses locais haverá laborató-
riosde informática, salasdeau-
la e equipamentos para que os
alunosassistamaosprogramas
educativos de TV. Os estudan-
tes serão atendidos por profes-
sores tutores, que tiram dúvi-
das e ajudamnas atividades.

Todaaestruturaserábanca-
da pelo governo do Estado, por
meio da Universidade Virtual
(Univesp),programacriadoofi-
cialmente em outubro de 2008.
Em agosto de 2007, após assu-
mir o cargo, o secretário havia
adiantado,ementrevistaaoEs-
tado, a intenção do governo de
iniciaroprojeto.Aideiaeraade

financiar uma rede de cursos a
distância, tanto de graduação
quanto de especialização.
O curso da Unesp custará

cerca deR$ 25milhões. O orça-
mento da universidade, oriun-
do da arrecadação do ICMS,
não será alterado. A Univesp
contratará os tutores – 2 para
cadagrupode 50alunos – e cui-
dará do material e das ferra-
mentas tecnológicas.Oconteú-
do do curso foi feito por profes-
sores da universidade. “A
Unesp estuda o projeto há qua-
se dois anos. Foi um processo
que envolveu professores e es-
pecialistas para a definição do
modelo do curso”, diz Klaus
Schlünzen Junior, coordena-
dor do Núcleo de Educação a
Distância daUnesp.
Segundo ele, o maior desafio

do projeto será articular a tec-
nologia com atividades presen-
ciais. “O curso vai explorar as
potencialidades das tecnolo-
giasde informaçãoecomunica-
ção, comooambientevirtualde

aprendizageme aTVdigital.”

DESENTENDIMENTO
A USP também aprovou neste
ano um curso a distância para
formaçãodeprofessores.AUni-
vesp financiaria o projeto, com
custo deR$ 12milhões. A reito-

ria, no entanto, não assinou o
convênioporentenderqueogo-
verno pretendia utilizar os da-
dosprovenientesdocursopara
viabilizaroutrosprogramaspe-
lo Estado. “Quando se trata de
algo tão novo, é normal ter idas
e vindas, discussões, intercur-
sosdenaturezapolítica interna
das universidades”, diz Vogt.
Elecomemorao fatodeoproje-
to estar “chegandoà sala deau-
la”. Até agora, a Univesp tinha
apenas criado programas edu-
cativos deTV.

SegundoVogt,oscursosofe-
recidos criarão bibliotecas vir-
tuais públicas, commateriais e
conteúdosparacursosadistân-
cia que poderão ser acessados
por qualquer instituição. Além
doprogramanaUnesp,a inten-
ção de abrir um curso de gra-
duação em Gestão e dois ou-
tros, de inglês e de espanhol, no
Centro Paula Souza, também
será anunciada amanhã, em
evento com a presença do go-
vernador José Serra. ●

NÚMEROS

Convênio com a
USP não saiu do
papel por causa
de divergências

Criadaem2005paracapaci-
tar professores da educação
básica,aUniversidadeAber-
ta doBrasil (UAB), ligada ao
MinistériodaEducação,reú-
necursosadistânciaofereci-
dospor88 instituiçõesdeen-
sinosuperior,amaioriafede-
rais e estaduais, em 723 po-
los de apoio presencial.
Atualmente, 140 mil alunos
estão matriculados nos cur-
sos de graduação, extensão
universitária e especializa-
ção oferecidos em todas as
regiões do País.

Arede, geridapelogover-
nofederal,éformadaporcur-
sosindependenteseelabora-
dos pelos professores das
universidades que aderem à
proposta. A Universidade
Federal de Alagoas, por
exemplo, oferece, por meio
da UAB, cursos de gradua-
ção a distância de Adminis-
tração Pública e Matemáti-
ca. Já a Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFSCar)
tem licenciatura em Mate-
mática e a Federal do Piauí,
de Pedagogia.

O programa pedagógico,
o material didático e as for-
masdeavaliaçãosãorespon-
sabilidade de cada universi-
dade,assimcomooprocesso
seletivo. Cada uma delas
anuncia seu vestibular de
acordo comumcronograma
próprio – a única exigência é
queocandidato tenha termi-
nadooensinomédio.Odiplo-
ma recebido no fim do curso
a distância tem omesmo va-
lor de um emitido em curso
presencial.

O modelo da Universida-
de Aberta foi inspirado em
umprojeto criado noEstado
do Rio em 2000, com base
em um consórcio entre o go-
vernodoEstado, quatro uni-
versidades federais (UniRio,
UFRJ,UFFeUFRRJ)eduas
estaduais (UERJ eUENF).

Chamado de Consórcio
Cederj, ele foi elaborado pa-
rafacilitaroacessoaoensino
superior da população que
não tem condições de estu-
dar no horário tradicional,
por motivos de trabalho, e
que mora em regiões onde
não há instituições públicas.

A universidade oferece o
curso, o consórcio faz a ges-
tão e as prefeituras garan-
temopolo presencial. Atual-
mente são oferecidos sete
cursos a cerca de 11mil estu-
dantes. ●S.I. eR.C.

760 mil alunos
cursam educação a distância
atualmente no Brasil

1,6mil era o número
de matrículas nessa
modalidade em 2000

5mil vagas
serão oferecidas pela Unesp no
curso de Pedagogia a distância,
em parceria com a Univesp

40% das atividades
do curso serão presenciais, em
polos no interior e na capital
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